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Kap 4 Salts missionsarbete

Mission är en profilfråga inom Salt, helt enkelt för att vi tror att Gud har kall-
lat oss att satsa på detta. Ända sedan starten har mission varit en central del 
också av EFS arbete. Samtidigt är vi medvetna om att mission kan innebära 
olika saker. 
• Den kan ha olika målgrupp: barn, ungdomar, vuxna … 
• Den kan ha olika motiveringar: evighetsallvaret, personlig medkänsla, allmän 
världsförbättring …
• Den kan ha olika fokus: predikan, social hjälp, utbildning … 
• Den kan ha olika räckvidd: den egna bekantskapskretsen, det egna landet, 
andra länder … 

Allt detta gör det angeläget att hålla samtalet om mission och evangelisation 
levande. Vilka konsekvenser får Jesu missionsbefallning i mitt eget liv, i min 
egen församling, i det samfund/den organisation jag själv tillhör?

I detta kapitel kan du läsa dels en artikel om hur Salt tänker kring sitt missions-
arbete på riksplanet, dels den så kallade ”Lausannedeklarationen” som av Salts 
styrelse har antagits som grunddokument för missionsarbetet. Båda dessa do-
kument innehåller mycket stoff att samtala vidare utifrån.

Förutom detta har vi tagit med några presentationer av de missionssatsningar 
som just nu drivs av Salt riks. I skrivandets stund finns broschyrer framtagna för 
Salts volontär- respektive utbytesprogram. Till dessa kan läggas de satsningar 
på evangelisationsteam som Salt gör både i Sverige och i Ryssland, samt in-
samlingsprojektet Barn I Alla Länder (BIAL). Anledningen till att vi i detta sam-
manhang inte säger mer om BIAL är att det för BIAL finns en alldeles egen 
pärm, framtagen av EFS riks. Den kan beställas från Salt riks.

(Ett tips på hur ni kan göra samtalet om mission och evangelisation ännu mer 
spännande är att ni bjuder in någon av Salts volontärer, alternativt någon av 
EFS missionärer, till er Saltförening!)
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För fortsatt läsning:
Bland faror och nöd i Kunama av Ivan Hellström (EFS-förlaget, andra upplagan 1996).
En värld – en religion? Ingång nr 3-4/02 med artiklar av Stefan Holmström, 

 LarsOlov Eriksson, Anders Sjöberg, Agne Nordlander m fl. 
Vad är mission? av Andrew J Kirk (Libris 2003).
Jesus för världen av Kwame Bediako, Samuel Escobar och Vinoth Ramachandra  

 (Libris/EFS läser 2005).
















